
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3339/2020, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el contingut del conveni marc de
col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació, i
l'entitat corresponent, per desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu i/o el
programa formatiu a l'institut corresponent i es delega en les persones titulars de les direccions dels
instituts de titularitat del Departament d'Educació la competència per a la signatura del conveni i de les
seves addendes.

El Departament d’Educació va començar a implantar la formació en alternança en el curs acadèmic 2008-2009
i, entre d’altres instruments, es va generar el model de conveni de col·laboració aplicable als instituts
dependents del Departament d’Educació, el qual signava el director general competent en la matèria.

El temps de desplegament de la formació en alternança ha permès consolidar determinades clàusules
obligatòries del conveni i enunciar-ne de potestatives en atenció a les diverses accions connexes a aquesta
modalitat d’ensenyament professional.

El creixement de la formació en alternança aconsella descentralitzar la signatura del conveni en els directors
dels instituts dependents del Departament d’Educació.

La Resolució EDU/2085/2020, de 20 d'agost, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança
en els ensenyaments de formació professional inicial, estableix el conveni com a l’instrument que canalitza la
col·laboració per al desenvolupament de la formació en alternança en les empreses.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic regula, en els articles 8 i 9, la delegació de
competències.

Per tant, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Resolc:

-1 Aprovar el model de conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Educació, i l’entitat corresponent, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb
formació dual, el cicle formatiu i/o el programa formatiu a l’institut corresponent, del qual es dóna publicitat al
web del Departament d’Educació.

-2 Delegar la competència per a la signatura del model de conveni previst a l’apartat anterior, i de les seves
addendes, en les persones titulars de les direccions dels instituts titularitat del Departament d’Educació.

-3 Dins del termini de 10 dies posteriors a la seva signatura, els instituts han de trametre una còpia del
conveni o addenda signat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial, a la següent adreça de correu: fpempresa.educacio@gencat.cat, o bé mitjançant altres instruments
que es puguin crear a tal efecte.

-4 Els convenis i addendes signats per delegació es consideren signats per l’òrgan delegant, i s’ha de fer
constar abans de la signatura, que es signa “per delegació” i indicar la data d’aquesta Resolució i la de la seva
publicació al DOGC.
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-5 Aquesta delegació de competències podrà ser revocada, en qualsevol moment, per l’òrgan que l’ha
concedida, si bé el canvi de titularitat de l’òrgan delegant o de l‘òrgan delegat no extingeix la delegació.

Barcelona, 17 de desembre de 2020

Josep Bargalló Valls

Conseller d’Educació

(20.353.035)
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